
Державне підприємство «ГрінЕ-
нерго» у трьох областях — Рів-

ненській, Сумській і Волинській — 
будуватиме теплоелектростанції, 
що працюватимуть на біомасі. На 
Волині збираються побудувати їх 
у Ковелі та Любомлі, а окремі мо-
дернізовані котельні розташувати 
у Луцьку. Головним об’єктом стане 

станція у місті залізничників. 
Як розповіли в «ГрінЕнерго», 

одна тисяча кубічних метрів при-
родного газу дорівнює 2,7 тонни 
біомаси — верби, тріски, соломи, 
трави, та й викиди вуглецю в ат-
мосферу менші у чотири рази. У 
Ковелі збираються побудувати 
теплоелектростанцію на 12 мега-
ватів. Нова комунальна котельня 
мікрорайону «Сільмаш» отриму-
ватиме з ТЕС нагрітий до 54-58 
градусів теплоносій, який слугу-
ватиме підігрівом для опалення та 
гарячого водопостачання. 

За словами представників під-
приємства, на Волині буде створе-
но понад 120 робочих місць, а по-
датки сплачуватимуть до місцевих 
бюджетів. 
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66,5
стільки відсотків українців, 
опитаних Центром 
Разумкова, довіряють церкві. 
Вітчизняним ЗМІ довіряє 
61% громадян. Найменшою 
довірою користуються 
комерційні банки (17,9%). 

У двох волинських підприємств 
відібрали ліцензії на 
землевпорядну діяльність 
Два волинські підприємства позбавили ліцензії на 
проведення землевпорядної діяльності. Відповідне 
рішення прийняло Держземагентство Волинської області 
після перевірки цих товариств. Так, позбавлені ліцензії 
дочірнє підприємство «Таір-експерт» ТзОВ «Таір ЛТД» і 
ЗАТ НВП «Технічне бюро кадастру». Натомість протягом 
2012 року ліцензії на провадження землевпорядної 
діяльності отримали 40 юридичних і 23 фізичних особи.

П’яний водій перевозив без 
документів 50 літрів спирту 
У Любомлі інспектори ДАІ зупинили автомобіль 
«Фольксваген Каді» для перевірки документів. 
З’ясувалося, що за кермом перебуває 45-річний місцевий 
житель, причому в стані алкогольного сп’яніння. При 
огляді авто було також виявлено бочку об’ємом 50 л, 
наповнену рідиною прозорого кольору з різким запахом 
спирту. Документів на вантаж не було. Відтак автомобіль 
доставлено на арештмайданчик. Порушнику загрожує 
2250-3400 гривень штрафу або позбавлення права 
керування строком від одного до двох років. 

Швейцарці закупили унікальну апаратуру для медустанов Волині 

Результати співпраці Волині та 
Швейцарії в акушерській і нео-

натологічній діяльності області за 
2012 рік були представлені на спіль-
ній прес-конференції українсько-
швейцарської програми «Здоров’я 
матері та дитини». За словами го-
ловного спеціаліста з акушерства 
та гінекології управління охорони 
здоров’я Волинської ОДА Романа 
Савки, швейцарська допомога за-
безпечила Волинь сучасним медич-
ним устаткуванням. Також проводи-
лися «партнерські» пологи, що дало 
акушерам області неабиякий досвід. 
«Завдяки цій програмі ми — єдина 
область в Україні, яка протягом двох 
років не має смертності материнства 
під час пологів», — зазначив Роман 
Савка.

Як розповів заступник началь-
ника управління охорони здоров’я 
Валерій Руцький, за програмою 
було придбано 22 найменування 
унікальної медичної апаратури для 
медустанов Волині. На це швейцар-
ською стороною виділено понад 3,5 
мільйона гривень. Так, найдорож-
чими стали апарат ультразвукової 
діагностики, дихальні апарати, ре-
анімаційний столик для новонаро-

джених, газовий аналізатор. 
Керівник неонатального центру 

Волинського обласного дитячого 
територіального об’єднання Ми-
кола Гнатів розповів, що завдяки 
програмі регулярно проводяться 
спільні тренінги як для акушерів, 
так і для неонатологів. Також про-
слідковується велика перспектива 
зі створення симуляційного центру 
— це міні-пологовий зал. Тут будуть 
симулюватися різні обставини, де 
можна спрогнозувати і відпрацю-
вати проблеми під час пологів. «Це 
тренування серйозних ситуацій на 
муляжах, які піднімуть рівень вза-

ємодії та результат роботи акушерів 
і неонатологів», — зазначив Микола 
Гнатів. 

Представник Інституту швей-
царської демографічної медицини 
Гонсало Кастро розповів, що кілька 
років тому на Волині створено ре-
єстр вагітних жінок, який дозволяє 
ділитись інформацією між районни-
ми й обласними центрами охорони 
здоров’я. Загалом по Україні створе-
но вже 15 таких центрів. 

За словами завідувачки відді-
лення інтенсивної терапії Луцького 
пологового будинку Олени Козак, 
сучасне медичне устаткування до-
зволяє недоношеній дитинці са-
мостійно дихати, адаптуючись до 
подальшого дихання. Також біля 
малюка розміщується апарат, який 
цілодобово дозволяє слідкувати за 
станом дитини, за її артеріальним 
тиском та іншими життєво важли-
вими показниками. 

Андрій ГЕРАСИМЧУК

У Камінь-Каширському районі незаконно 
зрубали дуби 
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Із заявою про несанкціоновану 
вирубку деревини до право-

охоронців звернувся майстер лісу 
Добренського лісництва, що в Ка-
мінь-Каширському районі. Чоло-
вік повідомив про те, що поблизу 
села Видричі виявлено незаконну 
порубку дуба. Дільничні інспек-
тори міліції спільно з працівни-
ками сектора Державної служби 
боротьби з економічною злочин-
ністю Камінь-Каширського рай-
відділу УМВС «по гарячих слідах» 
встановили винних. Зловмисника-
ми виявилися жителі сусіднього 
Ратнівського району. 

З місця події правоохоронці 
вилучили сокиру, дві підводи з 

кіньми та сім дерев дуба. За цим 
фактом триває перевірка, у ході 
якої буде дана правова кваліфіка-
ція дій зловмисників. 

Ковель і Любомль обігріватимуть 
соломою 

Наближається пора весняного при-
зову на строкову службу, і юнаки, а 
ще більше — їхні матусі, починають 
хвилюватись. Адже неодноразово 
міністр оборони Павло Лебедєв 
заявляв, що українська армія пере-
ходить на комплектування контр-
актниками, тож хлопці віком 18-25 
років, які підлягають призову, мо-
жуть не чекати повісток у військко-
мати. Перехід на контрактну основу 
передбачений і в передвиборчій 
програмі Президента Віктора 
Януковича, правда, глава держави 
говорив, що від строкової служби 
відмовляться, ще в 2011 році. Та 
призовників досі набирають у 
військо двічі на рік — восени і на-
весні. Цього року весняний призов 
триватиме з 1 квітня до 30 травня, 
він буде обов’язково, як і осінній 
набір до лав Збройних сил. 

— Українська армія зазнає до-
корінних змін, затверджена нова 
Стратегія національної безпеки, 
військова доктрина. У військовій 
доктрині зазначено, що в найближ-
чі п’ять-шість років безпеці Украї-
ни ніхто конкретно не загрожує. Та 
є ризики загострення біля рубежів 
країни, адже не з усіма державами 
підписані довгострокові договори 
про демаркацію кордонів. Боєздатна 
армія — фактор стримування, щоб 
країну поважали, — зауважив голо-
вний військовий комісар Волинської 
області Віталій Чурай. — У першу 
чергу зміни відбудуться в органах 
управління. Наприклад, на базі 13-го 
армійського корпусу передбачається 
створення міжвидового керівного 
штабу — сухопутних військ і пові-
тряних сил. Наприкінці минулого 
року створений окремий рід військ, 
командування якого підпорядкову-
ється напряму міністру оборони та 

Верховному головнокомандувачу 
(Президенту), — це високомобільні 
десантні війська. Формуються сили 
негайного реагування, штат яких і в 
мирний, і в воєнний час буде прак-
тично однаковим і завжди готовим 
до виконання бойових завдань. До-
укомплектовуватися вони будуть 
за рахунок резервістів. Такий вид 
служби, як служба у військовому ре-
зерві, введений позаминулого року: 
в мирний час набирають людей, які 
бажають навчатися військовій дис-
ципліні, вони готуються за певною 
програмою, приблизно два місяці 
в рік, за що отримують одноразове 
матеріальне заохочення — 650-1000 
гривень. Плюс, коли проходять на-
вчання, відповідно до посади їм 
виплачують грошове забезпечення, 

харчування. При приведенні вій-
ськової частини у бойову готовність 
резервістів викликають, вони ста-
ють у стрій підготовленими. Також 
ідеться про скорочення Збройних 
сил України: на сьогодні у їх лавах 
близько 180 тисяч службовців, а 
програма реформування до 2015 
року передбачає скорочення до 100 
тисяч. Також на підписі в Президен-
та перебуває директива, що перед-
бачає суттєве скорочення районних 
військкоматів. 

Щодо переходу на контрактну 
службу, то військовий комісар пові-
домив, що це не головна ціль рефор-
ми, а один із перехідних етапів. 

— Призовники з вищою освітою 
служать дев’ять місяців, без освіти 
— один рік. Солдат-строковик за 

рік в армії об’єктивно не може стати 
професіоналом військової справи. 
Півроку він проходить теорію у на-
вчальній частині, потім потрапляє у 
військову частину, освоює техніку. І 
тільки-но солдат починає оволодіва-
ти азами спеціальності, як уже пора 
звільнятися, тобто руху вперед у 
військовій частині нема, — пояснює 
Віталій Володимирович. — Із контр-
актниками зовсім інша справа. Пер-
ший рік контрактник інтенсивно 
вчиться на своїй посаді, а на другий-
третій уже менше грошей потрібно 
на навчання, менша витрата боєпри-
пасів і пального, бо солдат уже вміє 
поводитися зі зброєю і технікою. 
Перший контракт на солдатську по-
саду підписується на три роки (вік 
— до 40 років), на сержантську — на 
п’ять (вік — до 45-ти). Зараз розгля-
дають варіант, щоб перший контр-
акт був лише рік, аби людина зро-
зуміла, готова вона служити далі чи 
ні. Бо якщо контракт підписаний на 
три-п’ять років, мусить відслужити, 
оскільки не передбачено звільнен-
ня за власним бажанням, тільки за 
службову невідповідність чи неви-
конання обов’язків. 

З відміною призову на строкову 
службу — теж непросто. 

— Передбачається призупинен-
ня призову в 2014 році, але не при-
пинення. Цього ж року призов буде 
однозначно, — наголошує Віталій 
Чурай. — Волинський обласний 
військовий комісаріат уже отримав 
попереднє завдання на весну — 350 
юнаків: 180 із них підуть у Збройні 
сили, 140 — у внутрішні війська, 
30 — в Державну спеціальну служ-
бу транспорту. Під час весняного 
призову торік до війська пішло 545 
призовників із Волині: 390 юнаків 
— у Збройні сили, 120 — у внутріш-
ні війська, 35 — у Держспецслужбу 

транспорту. Цікавий нюанс: керів-
ництво внутрішніх військ і служ-
би транспорту про призупинення 
призову на строкову службу не за-
являло. Тобто може бути колізія, 
що Збройні сили відмовляться або 
призупинять призов, а внутрішні 
війська та ДССТ — не відмовлять-
ся. Також не виключено, що навесні 
2014-го призов призупинять, але 
ситуація з укомплектованістю не 
складеться і вже восени або навесні 
2015-го призов повернуть. 

Чому ж в Україні так затягнувся 
перехід до армії, в якій служитимуть 
тільки на контрактній основі ті, хто 
хоче здобути військову спеціаль-
ність? Причина проста — недостат-
ня матеріальна мотивація. 

— Контрактник першого року 
служби на найменшій посаді отри-
мує 1700 гривень, далі що вища по-
сада, то вище грошове забезпечення. 
Через два роки служби — плюс 5% 
до зарплати, — каже Віталій Чурай. 
— Забезпечення житлом військо-
вослужбовців, військових пенсіо-
нерів, контрактників дуже погане, 
наприклад, забезпечення військо-
вослужбовців Луцького гарнізону 
не сягає навіть 10%. Минулого року 
в області був ліквідований терито-
ріальний центр комплектування на 
службу за контрактом, який опіку-
вався пошуком кандидатів, веден-
ням особистих справ. Це відразу 
позначилося на вербуванні: якщо 
у 2010 році на Волині прийняли на 
контракт 2005 чоловік, то в 2011-
му — 220, а в 2012-му — менше 50. 
Зрозуміло, що солдату-контрактни-
ку потрібні гідні умови. Були заяви, 
що на 1 січня 2014 року контрактник 
отримуватиме близько п’яти тисяч 
зарплати. Це питання залишається 
у розробці. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

Кроком руш! Армія чекає нових призовників
Призов на строкову службу, незважаючи на заяви високопосадовців, пройде і навесні, і восени


